Vuoksela-Seura ry:n vuoden 2018 vuosikertomus

1. Yleistä
Vuoksela-Seura ry on perustettu 6.1. 1950 Hattulassa. Vuoksela-Seura on toiminut sääntöjen
tarkoituksen mukaisesti Vuokselan kunnan alueella asuneiden ja heidän jälkeläistensä
keskinäisenä yhdyssiteenä. Seura on koonnut ja tallentanut Vuokselan alueeseen, väestöön ja
historiaan liittyviä tietoja ja kulttuuriarvoja sekä valvonut ja herätellyt muutenkin kotiseudun
muistojen ja perinteiden vaalimiseen. Seura on toteuttanut tarkoitustaan sääntöjen mukaisesti
monin tavoin.

2. Hallinto
Hallituksen jäsenet: Puheenjohtaja Seppo Komonen, joka laati myös hallituksen kokousten ja
seuran vuosikokousten esityslistat ja pöytäkirjat, Jyrki Warvas oli varapuheenjohtajana, Ebba
Penttilä toimi jäsenrekisterinhoitajana, rahastonhoitajana, materiaalivastaavana ja
tarjoiluvastaavana, kirjanpitäjäna oli Tapio Sihvo. Muut hallituksen jäsenet: Tuire Humalainen,
Aimo Kymäläinen, Ari Lius, Marjatta Mattila, Anu Pirttilahti, Juha Pulkki, Seppo Virkki ja Pekka
Turkki (uusi).
Hallituksen varajäsenet: Jukka Karonen, Teppo Komonen, Tuula Nieminen, Raija Paavilainen,
Seppo Turkki ja Osmo Virkki. Hallitus kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja pöytäkirjan kohtia
kertyi 80.
Työvaliokuntaan kuuluivat Seppo Komonen, Marjatta Mattila, Raija Paavilainen, Ebba Penttilä, ja
Jyrki Warvas. Työvaliokunnan tehtävänä on hallituksen kokousasioiden valmistelu. 20.1.2018
tehdyn päätöksen mukaan asiat hoidettiin sähköpostin välityksellä. Käytännössä kaikki hallituksen
jäsenet osallistuivat valmisteluun, koska puheenjohtaja pyysi heiltä hyvissä ajoin esityksiä
päätettäviksi asioiksi.
Toiminnantarkastajina ovat toimineet Martti Majuri ja Ritva Similä, varalla Hannes Haakana ja
Tenho Temonen.

3. Sääntömuutos, tietosuojaseloste ja rekisteriseloste
3.1. Uudet säännöt
Taustatietona mainittakoon, että Vuokselalaisten Pitäjäseura ry oli vuosikokouksessa 3.6.1990 ja
ylimääräisessä vuosikokouksessa 8.12.1990 hyväksynyt uudet säännöt Vuoksela-Seuralle ry:lle
(seuran nimikin muuttui). Vuoden 2018 alussa hallitus käynnisti näiden vuonna 1991 voimaan

tulleiden sääntöjen uudistamisen Karjala Liiton Pitäjäseurojen mallisäännön mukaisiksi. Muutos
vaati sääntöjen mukaisesti seuran kahden vuosikokouksen käsittelyn. Ensimmäisen kerran asia oli
vuosikokouksen käsiteltävänä 27.5.2018 Hattula-Pirtissä Hattulassa ja toisen kerran
ylimääräisessä vuosikokouksessa 6.10.2018 Kalvolan kylätalossa Iittalassa. Säännöt hyväksyttiin
mallisäännön mukaisesti. Patentti- ja Rekisterihallitus hyväksyi ja vahvisti ne 31.10.2018. Uudet
säännöt tulivat voimaan heti 1.11.2018 alkaen. Uudet säännöt on nähtävänä seuran kotisivuilla ja
ne lähetetään pyydettäessä jäsenille, mutta mieluiten sähköpostitse.
3.2. Tietosuoja- ja rekisteriseloste
Samoilla seuran kotisivuilla on nähtävänä 25.5.2018 voimaan tulleen EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (679/2016) edellyttämä ja henkilötietolain 523/1999 10 § ja 24 § mukaisesti laadittu
tietosuojaseloste ja saman henkilötietolain 10 § mukaisesti tehty rekisteriseloste. Hallitus on ne
kokouksessaan 25.8.2018 käsittellyt ja hyväksynyt. Pyydettäessä ne voidaan lähettää
sähköpostitse jäsenille.

4. Jäsenistö
4.1. Jäsenten määrä
Uusia jäseniä vuoden 2018 aikana saimme 20 henkilöä. Heistä varsinaisia jäseniä eli myös Karjalan
Liiton jäseniksi liittyneitä oli kuusi henkilöä. Eronneita oli kolme ja kuolleita kaksi henkilöä.
Sääntöjen mukaan hallitus hyväksyi uudet jäsenet, jotka on alettu kirjata hallituksen pöytäkirjaan
vuoden 2018 alusta. Jäseniä Vuoksela-seurassa oli vuoden lopussa yhteensä 159 henkilöä, joista
88 henkilöä kuului myös Karjalan Liittoon eli olivat varsinaisia jäseniä. Yhteisöjäseniä seuralla ei
ole.
4.2. Jäsenmaksu
Vuoksela-Seuran jäsenmaksu oli 10 euroa ja Karjalan Liiton jäsenmaksu 20 euroa. Varsinaiset
jäsenet maksoivat siis 30 €. Hallitus on kiinnittänyt huomion jäsenmaksun maksamatta jättäneisiin
ja lähettänyt heille huomautuksen. Jos jäsenmaksu huomautuksista huolimatta laiminlyödään
hallitus tulee ryhtymään sääntöjen vaatimiin toimenpiteisiin ja on niin jo vuoden 2019 puolella
tehnytkin, koska muita jäseniä kohtaan ei ole oikeudenmukaista, että seuramme on joutunut
maksamaan liiton jäsenmaksun jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden puolesta.

4.3. Huomionosoitukset
Vuoksela-Seuran ja Kalvolan Karjalaseuran yhteisesti hakemana Karjalan Liitto myönsi helmikuussa
2018 liiton kultaisen ansiomerkin Tapio Sihvolle, joka hänelle luovutettiin huhtikuussa

Karjalatalossa. Onnittelukortti syntymäpäivän johdosta on toimitettu 13 seuramme jäsenelle,
jotka täyttivät joko 75, 80, 85 tai 90 vuotta. Suruadressi on lähetetty kolmen henkilön omaiselle.
4.4. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
Vuoksela-Seuran kunniapuheenjohtajaksi kutsuttiin vuosikokouksessa 27.5.2018 seuramme
toiminnassa ansioitunut kotiseutuneuvos Taisto Virkki. Aikaisemmin on kunniajäseneksi kutsuttu
Veikko Pohjalainen ja Martta Repo.

5. Vuosikokoukset ja juhlatilaisuudet
5.1. Vuosikokoukset
Seuran varsinainen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 27. 5.2018 klo 14 alkaen Hattula-Pirtissä
osoitteessa Museotie 7, 13800 Katinala. Puheenjohtajana toimi Pekka Vanhanen ja sihteerinä
Seppo Komonen. Kokoukseen osallistui 83 henkilöä. Esityslistan asioista tärkeimmät olivat
edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden
myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, seuran uusien sääntöjen ensimmäinen
käsittely ja kunniapuheenjohtajaksi kutsuminen.
Sääntömuutoksen takia ylimääräinen vuosikokous pidettiin lauantaina 6.10.2018 klo 13 alkaen
Kalvolan kylätalossa osoitteessa Hollaajantie 3, 14500 Iittala. Puheenjohtajana toimi Pekka
Vanhanen ja sihteerinä Seppo Komonen. Kokoukseen osallistui 34 henkilöä. Esityslistan asioista
mainittakoon sääntömuutoksen toisen ja lopullisen käsittelemisen lisäksi jäsenmaksun
suuruudesta päättäminen, vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen,
hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten ja
toiminnantarkastajan valinta.
5.2. Vuoksela-juhla 27.5.2018 Hattulassa
Juhlapäivä aloitettiin Pyhän Ristin kirkossa klo 12 messulla, jossa saarnasi Tampereen emeritus
tuomiorovasti, teologian tohtori Voitto Silfverhuth ja liturgina oli rovasti Seppo Komonen. Tekstin
lukijoina toimivat Ebba Penttilä ja Pekka Turkki. Messun jälkeen oli Hattula-Pirtissä ruokailu ja
kahvitarjoilu, josta vastasivat Ebba Penttilä ja Anu Pirttilahti apulaisineen. Tarjoilun päättymisen
jälkeen pidettiin vuosikokous, josta on jo edellä kerrottu. Päiväjuhlan ohjelmasta mainittakoon,
että alussa oli uuden Vuoksela-seuran kunniapuheenjohtajan Taisto Virkin ja kultaisen ansiomerkin
saaneen Tapio Sihvon kukitus. Juhlan tervetulosanat esitti seuran puheenjohtaja Seppo Komonen,
juhlapuheen piti Taisto Virkki, laulu- ja soittoesityksistä huolehtivat Pilvi-Annukka Äikäs ja Minttu
Siitonen, Tapio Sihvo näytti matkakuvia toukokuun Vuokselan kotiseutumatkalta, juhlan juonsi ja
runoja esitti Petri Liski, kiitossanat lausui ja loppusiunauksen toimitti Seppo Komonen.

5.3. Karjalan Liiton karjalaiset kesäjuhlat Kouvolassa 15-17.6.2018
Vuokselalaisia osallistui juhlaseminaariin ja juhlaan Kouvolassa. Juhlakulkueessa Vuoksela-Seuran
lippua kantoi Seppo Virkki ja airueina olivat Marita Virkki ja Ebba Penttilä.
5.4. Perinteinen Arepyhätilaisuus
Joulukuun 28. päivänä 2018 vietettiin 44 henkilön voimin perinteistä Arepyhätapahtumaa
Iittalassa Kalvolan kylätalossa, josta olemme saaneet uuden ja edullisen kokoontumispaikan. Ebba
Penttilä oli taas huolehtinut siitä, että tarjoilupöydällä oli runsaasti tarjolla erilaisia herkkuja, joita
aluksi nautimme. Lauloimme useita joululauluja hallituksemme uuden jäsenen Pekka Vanhasen
säestäessä harmonikalla. Katselimme videotykillä kunniapuheenjohtajamme Taisto Virkin ottamia
kuvia parin vuoden takaisesta Arepyhästä ja kuulimme hänen lähettämänsä kirjoituksen aiheesta
”Entisajan joulunviettoa Vuokselassa”. Sotakamreeri Veijo Rintakoski esitti kaksi Raija Jyringin ja
kolme Yrjö Jylhän runoa. Perinteiseen tapaan järjestimme arpajaiset, joihin oli tuotu runsaasti
voittoja.

6. Matkat
6.1. Vuokselan kotiseutumatka tehtiin 17.-20.5. 2018. Matkanjohtaja oli Tapio Sihvo ja matkalle
osallistui 30 henkilöä. Majoitus oli Kiviniemen mökkikylässä. Matkaohjelmaan kuului perjantaina
kotikylissä käynti. Lauantaina tehtiin retki Käkisalmeen. Samaan aikaan lauantaina oli mahdollisuus
osallistua Metsäpirtti-Seuran järjestämään juhlaan, jonka aiheena oli Taipalejoen 200-vuotinen
historia. Ebba Penttilä ainoana edusti seuraamme tässä juhlassa. Vuoksela-matkan
muistelutilaisuus pidettiin 6.10.2018 Kalvolan kylätalossa ylimääräisen vuosikokouksen
yhteydessä.
6.2. Kesäteatterimatka. Ebba Penttilä järjesti 15.7.2018 yhteistyössä Tammelan Karjalaisten
kanssa teatteriretken Tuulokseen Ruuttanäyttämölle, jonne Petri Liski oli ohjannut Matti Wanteen
kirjoittaman näytelmän nimeltä ”Kutupuuhia Kalajärvellä”. Mukana oli yhteensä 23 osallistujaa,
joista vuokselataustaisia oli kymmenen.
6.3. Teatterimatka. Ebba Penttilä järjesti 15.9.2018 yhteistyössä Tammelan Karjalaisten kanssa
teatterimatkan Lahden kaupunginteatteriin The Sound of Music-esitykseen. Mukana oli yhteensä
33 osallistujaa, joista osa oli vuokselataustaisia.

7. Muu toiminta ja taloudenhoito
7.1. Esittely- ja myyntitapahtumat

Vuoksela-Seuralla oli ensimmäistä kertaa kesäjuhlilla 15-17.6.2018 esittely- ja myyntipöytä, josta
Seppo ja Marita Virkki huolehtivat kahden päivän ajan.Ebba Penttilä oli myös mukana. Pöytä oli
saatu varattua Sihvon sukuseuran pöydän viereen, jolloin veljekset Markku ja Tapio Sihvo
saattoivat päivystää Virkin avioparia heidän ruoka- ja muiden taukojensa aikana.
Samoin oltiin ensimmäistä kertaa mukana Karjalatalossa lauantaina 17.11.2018 klo 10-14 pitäjä- ja
sukumarkkinoilla, jossa oli mahdollisuus tehdä tunnetuksi omaa pitäjää ja seuran toimintaa sekä
myydä seuran tuotteita ja tehdä jäsenhankintaa. Ebba Penttilä ja Ari Lius huolehtivat ansiokkaasti
tästä tapahtumasta Jyrki Warvaksen kanssa.

7.2. Huomionosoitukset. Puheenjohtaja on ollut viemässä seuramme onnittelut
pöytästandaarein 70-vuotiaalle Käkisalmi-Säätiölle 9.6. Heinolassa, 70-vuotta täyttäneelle Harluseuralle 29.7. Kangasniemellä ja 30-vuotiaalle Komosten Sukuyhdistykselle 11.8. Heinolassa.

7.3. Taloudenhoito. Seuran kirjanpidosta vuoteen 2017 asti on huolehtinut tilitoimisto
Triocenter, mutta vuoden 2018 alusta hallituksen jäsen Tapio Sihvo. Rahastonhoitajana on ollut
Ebba Penttilä. Seuran tilinumero on FI69 5680 0050 0394 90. Tilin käyttöoikeus on ollut
rahastonhoitaja Ebba Penttilällä ja Tapio Sihvolla. Seuralla on myös pankissa tallelokero, jonka
käyttöoikeus on Tapio Sihvolla ja Taisto Virkillä. Vuoksela-Seura sai tammikuussa 2018 1000
euron suuruisen avustuksen Etelä-Hämeen maakuntarahastolta hautamuistomerkin
kunnostuksesta tulleiden 1551,29 € kustannusten vuoksi. Olemme kiitollisia Juha Vaarille, joka
kertoi silloiselle seuran puheenjohtajalle Tapio Sihvolle mahdollisuudesta hakea tällaista avustusta.
Pankissa on myös toinen tili FI07 5680 4420 0389 19 joka on niin kutsuttu muistotili. Siihen
kertyvät lahjoitukset ja testamentit osoitetaan käytettäväksi Vuokselan Lammasniemessä olevien
hautausmaiden kunnostukseen.

8. Tiedottaminen
8.1. Jäsenkirjeet
Jäsenille lähetettiin kaksi jäsenkirjettä, joiden avulla jäsenistö pyritään pitämään ajan tasalla.
25.1.2018 päivätty oli 4-sivuinen ja 12.9.2018 päivätty 2-sivuinen kirje. Puheenjohtaja ne laati ja
jäsenrekisterinhoitaja lähetti joko sähköpostitse tai kirjeenä. Jäsenkirjeet ovat olleet nähtävänä
myös seuran kotisivuilla. Postikustannusten pienentämiseksi olisi erittäin toivottavaa, että kaikki
sähköpostin omaavat seuran jäsenet ilmoittaisivat sen uudelle jäsenrekisterin hoitajalle Anneli
Venäläiselle.
8.2. Seuran kotisivut

Seuran kotisivut ovat olleet uusittavana vuoden 2018 aikana. Sivujen muokkaamisesta ja
ylläpitämisestä on vastannut Katja Humalainen, joka on ollut Ari Liuksen kanssa Karjalan Liiton
järjestämässä verkkosivukoulutuksessa. Vuoksela-Seuran kotisivujen nykyinen osoite on:
karjalan-liitto/jasenyhteisot/pitajaseurat/vuoksela-seura-ry.html
Vuoden 2019 keväällä poisjäävien vanhojen Vuoksela-Seuran sivujen osoite on vielä:
http://vanha.karjalanliitto.fi/karjalan_liitto/jasenyhdistyssivut/vuoksela-seura_ry
8.3. FB Juuret Vuokselassa
Suljettu facebook-ryhmä ”Juuret Vuokselassa” on kohtauspaikka vuokselajuurisille ja heidän
perheilleen. Sivujen tarkoituksena on vaalia sekä entistä että nykyistä kulttuuriperintöä kuten
ruokakulttuuria, tapoja, traditioita, käsityöperinnettä, musiikkia ja teatteriharrastusta.
Riitta Haakana ylläpitää sivuja. Tähän suljettuun ryhmään kuuluu tällä hetkellä 275 jäsentä.

9. Yhteistyö Suvannon Seudun eri yhteisöjen kanssa
9.1. Suvannon Seudun pitäjäyhteisön kokous pidettiin Lempäälässä 27.1.2018 ja siihen
osallistuvat Tapio Sihvo, Ebba Penttilä, Seppo Komonen ja Taisto Virkki. Toinen kokous oli
Karjalatalossa 29.9.2018 Pääkaupungin Räisäläläisten järjestämänä ja siihen osallistuivat Seppo
Komonen ja Jyrki Warvas.
9.2. Suvannon seudun sukututkimusseuran kokoukset olivat Karjalatalossa ja isäntänä oli 22.9.
Sakkola ja 10.11. Vuoksela. Kuulutko sukuuni-tapahtuma pidettiin Vantaan Hiekkaharjussa 67.10.2018. Jyrki Warvas edusti sukututkimusseurassa Vuoksela-Seuraa.
9.3. Suvannon Seutu - lehden yhteyshenkilö vaihtui. Kotiseutuneuvos Taisto Virkki halusi jättää jo
vuodesta 2002 vastaamansa tehtävän. Hänen kirjoittamisensa ja tietojen keräämisensä vanhoista
Kannaksella ilmestyneistä lehdistä kuitenkin jatkuu. Uutena yhdyshenkilönä aloitti vuoden 2018
alusta Seppo Komonen. Suvannon Seutu on Sakkolan, Metsäpirtin ja Vuokselan pitäjälehti, joka
ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa vuosikertahinnan ollessa 35 €. Lehteä toimitetaan talkoilla,
joten lehteen kirjoittavia henkilöitä toivotaan lisää.

10. Toiminnan arviointia
Edellä olevasta voidaan todeta, että seuran toiminta on ollut kertomusvuotena monipuolista ja
laaja-alaista. Toiminnalle asetetut tavoitteet on saatu kiitettävästi toteutetuksi. Uusia jäseniäkin
on saatu tavallista enemmän liiton kannustinpaketin innoittamana.

